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Официалната церемония по
повод Празника на курорта,
минералната вода и Балкана на
03.08.2018 г. започна с изпъл-
нения на ученически духов ор-
кестър „Дефилир” при СУ
„Иван Вазов” – гр. Вършец, с
ръководител Николай Пеев.

Специални гости на съби-
тието бяха: Видинския митро-
полит Даниил, архимандрит
Антим – протосингел на Ви-
динската митрополия, Нина
Петкова– зам.-областен упра-
вител на област Монтана, Ра-
дослав Найденов и Ася
Владиславова - – зам.-кметове
на община Берковица, Деница
Славкова – директор на
РИОСВ Монтана, инж. Валери
Иванов – управител на „ВиК
ООД Монтана, и Олга Янич-
кова - зам.-председател на
ОбС Вършец.

Поздравителни адреси по
повод празника бяха получени
от президента на Република
България Румен Радев, минис-
тър-председателя Бойко Бори-
сов, областния управител на
Монтана Росен Белчев, Даниел
Панов – кмет на община Ве-

лико Търново и председател на
УС на Националното сдруже-
ние на общините в Република
България, Янка Такева – пред-
седател на СБУ, Златко Жив-
ков – кмет на община Монтана.

Последните години, градът
става все по привлекателен за
туристите, подчерта кметът
Иван Лазаров. Изпълнени са и
доста проекти, изграден е един
от най-големите въжени пар-
кове у нас, детски площадки,
фитнес уреди на открито, скей-
тборд площадка, велоалея,
зимна пързалка.

В тържественото си при-

ветствие към гостите и жите-
лите на община Вършец кме-
тът на общината инж. Иван
Лазаров отбеляза:

„Тази вечер сме заедно тук, за
да отдадем заслужена почит на
онези неща, които са напра-
вили нашия град интересен и
предпочитан. Това са лекови-
тата минерална вода, неверо-
ятно красивата природа и
уникалното градоустройство.
Но днес ние почитаме и хо-
рата, които са доразвили и
облагородили Вършец – имена
като д-р Дамян Иванов, арх.
Нешев, арх. Ангелов. Сигурен

съм, че всички нас ни обеди-
нява една любов – любовта
към Вършец. Нека да си поже-
лаем Вършец да става все по-
красив и да пребъде във
времето!”

Празнично приветствие и
благослов към жителите и гос-
тите на Вършец поднесе Ви-
динския митрополит Даниил.

Празничната вечер бе укра-
сена с пищна заря на фона на
песента “Вода” в изпълнение
на Елица и Стунджи, специа-
лен подарък за жителите и гос-
тите на града.

А вечерта завърши с концерт
на една от най-обичаните бъл-
гарски рок-групи – „Диана

Експрес“.
Спонсори на Празника на ку-

рорта, минералната вода и Бал-
кана „Вършец 2018” са:
"Електростарт" ЕАД, «Ти енд
ти дизайн» ООД, „Хинд към-
пани“ ООД, „Нелан 99“ ЕООД,
Къща за гости „Берлин“, Фон-
дация «Лъчезар Станчев за по-
езия», „АТА –Спа“ ООД, Къща
за гости «Да Винчи», Стаи за
гости «Галерия», «ПРО» ЕАД
– клон Вършец, ЕТ „ Михаил
Петков“, Веселина Панайотова
Георгиева, ЕТ «Трендафил
Костадинов», Къща за гости
«Св. Георги» и «Вассстрой
2007» ЕООД.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА КУРОРТА,
МИНЕРАЛНАТА ВОДА И БАЛКАНА „ВЪРШЕЦ 2018”

Интервю на
Петя ВАЛЕНТИНОВА

Разговаряме с кмета на Вър-
шец инж. Иван Лазаров в раз-
гара на събитията, посветени
на Празника на курорта, мине-
ралната вода и Балкана. За кул-
турата, спорта,
инфраструктурата и бъдещето
на Вършец като туристическа
дестинация, ето какво сподели
градоначалникът.

- Инж. Лазаров, подготвихте
пищна програма за празни-
ците на минералната вода и
Балкана. Какво е новото тази
година и каква е кулмина-
цията на тържествата?

- Празникът на курорта, мине-
ралната вода и Балкана е едно от
най-мащабните събития в кул-
турния календар на община Вър-
шец. За нас той е традиция и
отговорност, защото всяка след-
ваща година надграждаме и вди-
гаме все по-високо летвата.
Празникът на града започна на

27 юли и ще приключи на 18 ав-
густ. Включва разнообразни ме-
роприятия – екорали „България
2018“, лятно кино, концерти – на
Симфониета Враца, вечер на поп
музиката, вечер на гръцката му-
зика, вечер на сръбската музика,
спортни състезания, детски
празник, пленер по живопис,
алея на занаятите, литературен
конкурс „Награда Лъчезар
Станчев за поезия в сонет“, на-
ционален събор „Да покажем
българското“, фолклорен събор
„Балкана пее“. Бих искал да ак-
центирам върху няколко нови съ-
бития: екорали „България 2018“,
чиято цел е да насърчава новите
технологии, използвани от авто-
мобилната промишленост, за
съхраняване, пестене на енергия
и изхвърляне на възможно най-
малко количество замърсители
на въздуха и въглероден диоксид
(СО2) от автомобилите. Надпре-
варата, която е 6-и кръг от Све-
товната Е-регулаторна купа на
FIA, привлече на старта си ре-
кордните 17 електромобила. Тя
стартира от столичния площад
„Александър Батенберг” под мо-
тото „Пътят на минералните из-
вори“ и крайната спирка беше
Вършец. В двудневния престой
бяха организирани обиколки из
населените места на общината.
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ВЪРШЕЦ - ВОДЕЩА СПА
ДЕСТИНАЦИЯ В СЕВЕРОЗАПАДА

Над 30 занаятчии от цялата
страна участваха тази година в
„Алея на занаятите” във Вър-
шец. Изявата е част от про-
явите, посветени на празника
на курорта, минералната вода
и Балкана „Вършец 2018“.
Уникалните произведения на

майсторите бяха подредени на
емблематичната за града „Алея
на чинарите“.

В седмицата от 30 юли до 5
август „Алеята на занаятите“
събра специално пристигна-
лите за изложението произво-
дители от Троян, Габрово,

Павликени, Русе, Плевен,
Монтана, Чипровци, Враца,
София и местни производи-
тели от Вършец.

Под сянката на старите чи-
нари нагъсто бяха подредени,
бижута, сувенири, съдове, аро-
матизирани цветни свещи, тро-
янска керамика, изделия от
дърво, картини, пана, ръчно
изработени картички, до-
машни сладка и конфитюри и
какво ли още не.

На майсторите-производи-
тели бяха връчени грамоти за
участие в „Алеята на зана-
ятите“ от името на кмета на об-
щина Вършец инж. Иван
Лазаров.

Евелина ГЕОРГИЕВА

„АЛЕЯ НА ЗАНАЯТИТЕ“ СЪБРА ВЪВ ВЪРШЕЦ
МАЙСТОРИ ОТ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ

10-годишните Христомира
Иванова и Виктория Георгиева
от III-а клас , СУ"Иван. Вазов"
- гр. Вършец са сред избраните

автори в англо-български лите-
ратурен алманах "Детско твор-
чество", който се издава под
егидата на Творчески съюз
"Творци без граници", Гене-
рално консулство - Чикаго и с
медиен партньор ИТВ .

Христомира е включена в
сборника с детско творчество с
есето "Аз съм българче" и раз-
каза "Вършец - мой любим
град", а Виктория с разказа си

"Другарска история".
Момичетата посещават гру-

пата за целодневно обучение
към училището с ръководител
Анелия Иванова, която забе-
лязва таланта им и ги насър-
чава да пишат и участват в
различни конкурси.

Чрез този алманах децата на
Вършец правят чудесна рек-
лама на града ни зад граница.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ВЪРШЕЧКИ ДЕЦА ВЛЯЗОХА
В АНГЛО-БЪЛГАРСКИ ЛИТЕРАТУРЕН АЛМАНАХ

„Диана Експрес“„Диана Експрес“



ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Проект „Подкрепа за независим живот в община Вършец”
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Другото мащабно събитие е на-

ционален събор „Да покажем бъл-
гарското“, под егидата на
Министерството на земеделието и
храните, община Вършец, БРКС,
БКК за българско овчарско куче. На
него ще бъдат представени българ-
ски породи животни, признати от
МЗХ, ще бъде организиран базар на
български производители, както и
киноложка изложба на българско
овчарско куче. Интересът към съби-
тието е голям и се надяваме да го
превърнем в традиционен.

В тази връзка, в подкрепа на бъл-
гарското, община Вършец се
включи в най-мащабната кампания
в България в подкрепа на българ-
ската музика: “Изпей „Обичам те на
български“ с група „Хоризонт“ и
приятели. В нея даваме възможност
да се изявят и наши местни изпъл-
нители – Марина Горанова, Елица
Горанова и Галя Георгиева.

И разбира се, кулминацията на
празника е тържествената церемо-
ния с празнична заря и концерт на
рок група „Диана експрес“.

- През тази година с мащабните
проекти, по които работите, за-
почна да се променя обликът на
Вършец. Открихте нови атрак-
циони, обновихте инфраструк-
тура, подобрихте и градската
среда. Разкажете за постигнатото
и как то ще повлияе на бъдещето
на Вършец като водеща СПА дес-
тинация в Северозапада.

- През месец май приключи сро-
кът за изпълнение на проект №
CB007.1.11.143 „Рекреативните и
спортни обекти като туристически
потенциал за региона”, реализиран
с безвъзмездната финансовата
помощ на Програмата за трансгра-
нично сътрудничество Интеррег -
ИПП България–Сърбия, 2014-2020
г. Община Вършец е бенефициент и
водещ партньор по проекта, а пар-
тньор от сръбска страна е Спортен
център Пирот. Целта на проекта е да
допринесе за балансираното устой-
чиво развитие на трансграничния
район Вършец-Пирот не само чрез

използване на съществуващия ту-
ристически потенциал, но и чрез из-
граждане на нови туристически
обекти, което ще повлияе положи-
телно на икономическия растеж на
регионално ниво. Общата стойност
на проекта е 588 460 евро, като про-
ектният бюджет на община Вършец
е 287 093 евро.

На територията на град Вършец
бяха реализирани 6 обекта, а
именно: атракционен „въжен парк”
в парковата зона на Вършец, две
детски и една фитнес площадка в
Слънчевата градина, фитнес пло-
щадка в новия парк и една скей-
тборд площадка на открито. Всички
атракционни съоръжения са мо-
дерни и безопасни и използването
им е напълно безплатно.

Обновяването на градския пейзаж,
изграждането на зони за отдих,
спорт и атракции допринася за пре-
връщането на курорта Вършец в
още по-привлекателно и желано
място за живот и почивка.

- Поощрихте частната инициа-
тива на съгражданите си с идеи за
съвместно облагородяване на
града. Сработи ли тази кампа-
ния?

- След решение на общинския
съвет сформирахме комисия, която
да разглежда получените предложе-
ния, да подготвя споразумения за
реализация на дейностите, както и
да извършва контрол и отчетност на
дейностите, които ще бъдат финан-
сирани. Имаше проявен интерес от
местното население за инициати-
вата за публично-частно партньор-
ство за облагородяване на имоти.
Получихме 10 заявления от активни
граждани, които искат да подобрят
средата си на живот. От тях бяха
одобрени 6, свързани с облагородя-
ване междублокови и междуквар-
тални пространства, поставяне на
беседки и озеленяване.

- Обогатихте много общинския
културен календар. Има ли данни
как атрактивните прояви с меж-
дународно участие повлияват на
посещаемостта в курорта?

- Вършец вече е желана туристи-
ческа дестинация и от към културен
туризъм. От шест години организи-
раме Международен фолклорен
фестивал „Пъстра огърлица“, който
всяка следваща година става все по-
желан и по-атрактивен. Тази година
имахме участници от Сърбия,
Южна Корея, Грузия , Румъния и
България. В дните около Празника
на курорта, минералната вода и Бал-
кана легловата база традиционно е
пълна на 100 %.

- Как се развиват туризмът на
територията на общината? Раз-
ширява ли се легловата база в по-
следните години?

- За 2017 г. категоризираните
обекти на територията на община
Вършец са: 1 къща за гости, заведе-
ния за хранене и развлечения и 2
обекта „стаи за гости“. Прекатего-
ризирани са 2 семейни хотела, 2
къщи за гости, 2 „бунгала“ и 2 заве-
дения за хранене и развлечения.

Към днешна дата новите категори-
зирани обекти са: 1 обект със стаи
за гости, предстои категоризацията
на къща за гости и заведения за хра-
нене и развлечения. Междувре-
менно са прекатегоризирани са още
един обект със стаи за гости, 2 къщи
за гости и 2 заведения за хранене и
развлечения.

- Непрекъснато подписвате до-
говори по нови проекти. Какво
предстои да свършите до края на
годината и какво „ще остане“ за
2019 г.?

- Към настоящия момент община
Вършец изпълнява три проекта, фи-
нансирани по подмярка 7.2. „Инвес-
тиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички ви-
дове малка по мащаби инфраструк-
тура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските ра-
йони“ от програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 -
2020 г., съфинансирана от Европей-
ския земеделски фонд за развитие
на селските райони.

Отпуснатата безвъзмездна финан-
сова помощ е за реализирането

следните проекти:
- „Ремонт и обновяване на съ-

ществуваща сграда на общинска
музейна колекция”. Проектът
включва дейности за основен ре-
монт и обновяване на съществу-
ваща двуетажна масивна сграда на
общинска музейна колекция в гр.
Вършец – сграда, паметник на кул-
турата от местно значение. Ще бъде
извършен ремонт на покрива, ре-
монт на фасадите и вътрешно-ре-
монтни работи на помещенията.
Предвижда се също и доставка и
монтаж на ново обзавеждане и обо-
рудване за музея. Стойността на от-
пуснатата финансова помощ по
договора е 250 571 лева без ДДС.
Срокът за изпълнение на договора е
36 месеца от датата на подписва-
нето му - 25.10.2017 г.

- „Реконструкция и рехабилитация
на част от уличната мрежа на гр.
Вършец, община Вършец“. Пред-
вижда се обновяване на улиците „Я.
Сакъзов”, „Цар Симеон”, „Н. Вап-
царов”, „В. Априлов”, „Липа” и „Н.
Геров”, а на рехабилитация - ул.
„Христо Ботев” и ул. „Първа”. Дей-
ностите, предвидени за тези учас-
тъци, са: разчистване на сервитута,
общ обикновен изкоп, фрезоване на
съществуващата асфалтова нас-
тилка, демонтаж на съществуващи
бордюри и тротоари, направа на
нова пътна конструкция и основа за
тротоари, полагане на нови бор-
дюри, направа на нови тротоари от
бетонови плочи, монтаж на нови от-
воднителни дъждоприемни и реви-
зионни шахти, подмяна капаците на
съществуващи ревизионни шахти,
цялостно асфалтиране от неплътен
и плътен асфалтобетон, поставяне
на хоризонтална и вертикална сиг-
нализация. Общата дължина на
уличната мрежа, подлежаща на ре-
конструкция и рехабилитация, е с
дължина 2,97811 км. Стойността
на отпуснатата финансова помощ
по договора е 1 952 332,79 лева без
ДДС, а срокът за изпълнение е 36
месеца.

- „Реконструкция и рехабилитация
на част от общинската пътна мрежа
в община Вършец. Ще се обновят

общинските пътища Вършец - кв.
Заножене - Спанчевци /III - 812/ и
кв. Заножене – м. Водопада”. Пред-
видените дейности са: ремонт и
преасфалтиране на пътните платна,
изграждане на бордюри и тротоари,
отводняване, нова хоризонтална
маркировка и вертикална сигнали-
зация. Стойността на отпуснатата
финансова помощ по договора е 3
336 961,86 лева без ДДС. Срокът за
изпълнение отново е 36 месеца от
датата на подписването – 18 октом-
ври 2017 г.

И трите проекта, финансирани по
програмата за селските райони, са
на етап избор на изпълнител за
СМР.

За община Вършец предстои под-
писване на договор за безвъзмездна
финансова помощ по проект №
ROBG-471 "Нови дестинации в
трансграничния туризъм". Общата
му стойност е 1,364,438.31 евро. От
тях 904,986.92 евро са за Вършец, а
другите – за румънския партньор.

През тази година предстои и из-
пълнението на проект, финансиран
по Националната програма „За
чиста околна среда - 2018 г.“ от ПУ-
ДООС. Той предвижда обновяване
на междублоково пространство и
изграждане на детска площадка на
ул. „Елена Теодосиева“. Тя ще е с
модерен дизайн, оборудвана е с
детски съоръжения, предлагащи
различни игрови компоненти,
пейки, табели, както и ударопоглъ-
щаща настилка. Всички съоръже-
ния ще отговарят на европейските
изисквания и норми за безопасност.
Общата стойност на проекта е 17
393,43 лева.

- Какво си пожелавате да се
случи във Вършец в навечерието
на Дните на минералната вода и
Балкана?

- Пожелавам на жителите и гос-
тите на града ни да изживеят много
положителни емоции по време на
празничните дни. Нека заедно да
продължим да правим община Вър-
шец едно по-добро място за жи-
веене както за нас, така и за нашите
деца и родители.

ВЪРШЕЦ - ВОДЕЩА СПА ДЕСТИНАЦИЯ В СЕВЕРОЗАПАДА

В периода 27.09.2016 г. –
27.07.2018 г. Община Вършец реа-
лизира проект BG05M9OP001-
2.002-0290-C01 „Подкрепа за
независим живот в община Вър-
шец”, финансиран по Оперативна
програма "Развитие на човешките
ресурси" (ОПРЧР) 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския
съюз (ЕС) чрез Европейския со-
циален фонд (ЕСФ), приоритетна
ос 2: „Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното
включване”. Основната цел на
проекта е осигуряване на под-
крепа за социално включване на
уязвими групи чрез прилагане на
интегриран модел за развитие на
социалните услуги в общността.

Специфични цели:
- Създаване на нова устойчива

социална услуга "Център за
почасово предоставяне на ус-
луги за социално включване
в общността или в домашна
среда" за хора с увреждания
и хора над 65 г. с ограниче-

ния или в невъзможност за
самообслужване на терито-
рията на община Вършец;

- Създаване на заетост, свър-
зана с функционирането на
новата социална услуга;

- Превенция на риска от инсти-
туционализация на хората с
увреждания и хора над 65 г. в
невъзможност за самооб-
служване на територията на
община Вършец;

- Предоставяне на качествени
интегрирани услуги в ново-
създадения Център чрез под-
бор, обучение, супервизия и
методическа подкрепа на
персонала.

Обща стойност на проекта - 499
896,60 лева. Продължителност -
22 месеца.

Целева група по проекта са хора
с увреждания и техните семей-
ства, както и хора над 65 г. с огра-
ничения или в невъзможност за
самообслужване.

Общият брой на потребителите,

които получиха интегрирана соци-
ална услуга в Центъра за почасово
предоставяне на услуги за соци-
ално включване в общността или
в домашна среда в община Вър-
шец бяха 85 представители на це-
левата група от 41, назначени
домашни помощници.

Основни дейности, реализирани
в рамките на проекта:

1. Организация и управление на
проекта, набиране на потре-
бители и подбор на персонала
за предоставяне на социал-
ните услуги;

2. Дейности по информиране и

публичност – проведени на-
чална и заключителна пре-
сконференция, изработени
брошури и плакати, публику-
вани прессъобщения;

3. Проведени въвеждащо и под-
държащо обучениe на персо-
нала за предоставяне на
услугите; Разработена мето-
дология за дейността на цен-
търа за почасово
предоставяне на услуги;

4. Предоставени интегрирани
почасови социални услуги в
общността и в домашна среда
за срок от 19 месеца;

5. Предоставена психологическа
подкрепа и/или консултиране
и/или супервизия на персо-
нала, предоставящ социални
услуги – по 19 консултации за
всеки назначен домашен по-
мощник;

6. Предоставена мотивационна
и/или психологическа или
друг тип подкрепа за потре-
бителите на услугите, според
тяхната индивидуална пот-
ребност – по 9 консултации за
всеки потребител на услугата;

7. Осигуряване на специализи-
ран транспорт за хората с ув-
реждания, чрез доставка на
специализирано транспортно
средство – микробус, адапти-
ран за хора с увреждания.

Таня ПЕТРОВА

Този документ е създаден по Проект
„Подкрепа за независим живот в община
Вършец” ДБФП № BG05M9OP001-2.002-
0290-C01. Проектът се осъществява по
Оперативна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси”, съфинансирана от Европей-
ския съюз чрез Европейския социален фонд

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ
"ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ"
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От 15 август 2018 г. Агенцията
по заетостта започва да набира
заявки за обучения и заетост на
безработни лица с трайни ув-
реждания. Заявките ще се при-
емат по новия компонент II на
проект „Обучения и заетост за
младите хора” – за безработни
лица с трайни увреждания до 29
години включително, и по новия
компонент II на проект „Обуче-
ния и заетост” – за безработни
лица с трайни увреждания на
възраст над 29 години. И двата
проекта се реализират с финан-
совата подкрепа на Европейския
социален фонд на Европейския
съюз по Оперативна програма
„Развитие на човешките ре-

сурси“ 2014-2020 (ОП РЧР).
Всеки работодател, който

желае да наеме безработни лица
с трайни увреждания по компо-
нент II на проектите, може да
подаде заявка за разкриване на
свободни работни места според
своите потребности във всички
бюра по труда в страната.

Заявки от работодателите ще се
приемат на хартиен носител
лично или чрез пълномощник в
бюрата по труда в страната, в ра-
ботни дни между 08.30 и 17.00
часа.

Заявките за свободни работни
места ще се разглеждат по реда
на тяхното подаване до изчер-
пване на финансовия ресурс.

За лица до 29 г. – подробна ин-
формация за проект „Обучения
и заетост за младите хора” и об-
разец на заявка може да наме-
рите на адрес:
https://www.az.government.bg/pag
es /procedura-obucheniya- i -
zaetost-za-mladite-hora/

За лица над 29 г. – подробна
информация за проект „Обуче-
ния и заетост” и образец на за-
явка може да намерите на адрес:
https://www.az.government.bg/pag
es /procedura-obucheniya- i -
zaetost/

Допълнителна информация
може да се получи в: Дирекция
“Бюро по труда” – Берковица,
както и на тел. 0953/88341.

НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УСТОЙЧИВА
ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

На 4 и 5 август Вършец се
превърна в столица на българ-
ското.

Мащабното събитие - Нацио-
нален събор Вършец „Да пока-
жем българското“ се
организира за първа година и бе
под егидата на Министерство
на земеделието, храните и го-
рите, Община Вършец, Българ-
ски Републикански киноложки
съюз и Български киноложки
клуб на българско овчарско
куче.

Съборът, проведен в мест-
ността „Иванчова поляна“
събра в едно няколко интересни
и атрактивни изложения.

За първи път, редом с ежегод-
ния фолклорен празник „Бал-
кана пее“ се проведоха
атрактивна киноложка изложба
на български овчарски кучета
от почти всички специализи-
рани клубове в страната, изло-
жение на български породи
животни, признати от Минис-
терството на земеделието и хра-
ните, базар на български
производители и изложение на
старинни оръжия.

На сцената под открито небе,
самодейци от 17 фолклорни
състава се надпяваха и надигра-
ваха във фолклорния празник
„Балкана пее“. Два дни те огла-
сяха „Иванчова поляна“ за ра-
дост на стотиците туристи и
гости на Вършец. Първи на
фестивалната сцена се качиха
самодейците от Пенсионерски
клуб „Липов цвят “- Крушо-
вица. Сред другите участници
бяха състави от Драганица,
Горно Озирово, Дунавци, Вла-
димирово и Кобиляк.

През втория ден се предста-
виха певчески групи от Згориг-
рад, Лик, Долна Кремена,
Спанчевци, Лютиброд, а праз-
никът завърши с изпълненията
на групата за народни хора
„Здравец“ при НЧ „Просвета
1935“- с. Спанчевци и група
„Детелина“ при Пенсионерски
клуб „Козница“- гр. Вършец.

На събора „Да покажем бъл-
гарското“ бяха представени жи-
вотни от различни видове и
породи, създадени в България -
кучета, коне, овце и т.н. В изло-
жението участваха стопани с

техните животни от всички
краища на страната - София,
Пловдив, Плевен, Враца,
Видин, Монтана, Костинброд,
Първомай и др.

Постиженията на българската
селекция при конете можеха да
видят на живо посетителите на
изложението. Елитни коне от
Дунавска, Плевенска, Източно
българска порода пленяваха с
грациозността си.

Благодарение на развъдните
асоциации от Западна България
бяха представени двете породи
овце - Реплянска, която се от-
глежда в региона на Чупрене и
Западностаропланинска (в пла-
нинските села от София до Бер-
ковица). Старопланинските
овце бяха на Ивайло Иванов от
Челопек.

Любопитството на гостите
привличаха и дългокосместите
витороги кози на Тодор Митов
от Згориград. Млечни породи
кози и овце бяха представили от
Държавно предприятие „Фонд
Затворно дело”.

Киноложката изложба започна

с дефиле на участниците, като
пред многобройната публика се
представиха гости от Видин,
Берковица и Враца. Специална
атракция за децата бяха двете
дресьорки, носители на награда
от провелото се наскоро све-
товно първенство в Русия. Те
представиха кучешка акроба-
тика с преследване на фризби.

Представени бяха типични
български сувенири, народни
носии и други продукти от бъл-
гарски производители. На сер-
гии своите изделия предлагаха
занаятчии от региона.

Пушки и пищови от преди ве-
кове можеха да пипнат мъжете
на изложението на старинни
оръжия и да научат всичко за
техните стрелкови качества.
"Най-младите" изложени оръ-
жия бяха на близо 100 години.

«Търговските площи бяха
предоставени безплатно на за-
наятчиите и производителите,

които искаха да покажат или
продават изделията си. За нас е
важно пилотното издание на
такъв национален събор на
наша територия да привлече
възможно най-много посети-
тели», обясни Петър Стефанов
– зам.-кмет на община Вър-
шец.. Според него съчетанието
между селскостопанскo изло-
жение и фолклорен събор на
фона на Балкана е отлична ком-
бинация и предизвиква приятни
емоции за участници и гости

«Интересът към Националния
събор «Да покажем българ-
ското» е голям и се надяваме да
го превърнем в традиционен»,
заяви кметът на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров.

Евелина ГЕОРГИЕВА

НАЦИОНАЛЕН СЪБОР „ДА ПОКАЖЕМ БЪЛГАРСКОТО“

Три златни медала в рамките
на един месец завоюваха само-
дейците при Народно чита-
лище „Просвета – 1922 г.“ – с.
Горно Озирово.

На Международния фолкло-
рен фестивал „Нишавски хоро-
вод - 2018“ в гр. Драгоман,
групата за автентичен фолклор
„Росна китка“ спечели златен
медал в раздел „Народно
пеене“, а танцова формация
„Стрешер“ грабна златото в
раздел „Танцово изкуство“ в
конкуренция с още 40 танцови
колектива от три държави –
България, Сърбия и Румъния.

Дни по-късно, Танцова фор-

мация „Стрешер“ завоюва пър-
вото място във Втория нацио-
нален фестивал „Змей
Горянин“, проведен в с. Зве-
рино, община Враца през
месец юни тази година.

Председателят на читали-
щето Светла Иванова и секре-
тарят на читалището и
хореограф на ТФ „Стрешер“
Георги Митрофанов благода-
рят на кмета на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров за
подкрепата, която са получа-
вали от него през годините и на
самодейците от читалището,
които с трепет разнасят сла-
вата на местното певческото и
танцовото изкуство из цяла
България.

„Групите към нашето чита-
лище представят достойно не
само селото ни, но и община
Вършец и популяризират
името на курорта на многоб-
ройните сцени, на които се из-
явяваме. Надявам се, че скоро
ще имаме участия и извън
пределите на страната ни“,
споделя с гордост Георги Мит-
рофанов, показвайки медалите
и статуетките, спечелени от
формациите.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЗЛАТНИ МЕДАЛИ ЗА
НЧ „ПРОСВЕТА-1922“ - ГОРНО ОЗИРОВО

Ние, жителите на с. Горна Бела
речка искаме да изкажем голя-
мата си благодарност на кметс-
кия наместник Божидар Василев
за всичко, което прави за селото
ни.

По собствена инициатива той
загради гробищния парк, всяка
сутрин докарваше момчетата, ра-
ботещи по Програма за временна
заетост, които полагаха цименто-
вите колове и опъваха мрежата.

Това не го е вършил нито един
кмет за последните 40 години, а
до този момент в гробището сво-
бодно влизаха крави и кози,
които газеха гробовете.

Каквото и да го помолим да ни
купи (лекарства, хранителни про-
дукти, предмети за бита), винаги
ни услужва с желание и усмивка.
Той е нашият най-добър кмет, за-
това и изпълнява вече втори ман-
дат задълженията си като такъв.

Когато отидем в кметството, ви-
наги ни посреща любезен и с не-
изменното „Добре дошли!“.

Тази година за Черешова за-
душница окосиха с момчетата
тревата по улиците на селото и по
пътеките и около гробовете в гро-
бищния парк.

Да ни е жив и здрав – той и ця-
лото му семейство!

Благодарим му от сърце!
От жителите на с. Д. Б. речка

Писма на читателите

ЕДНО ГОЛЯМО „БЛАГОДАРЯ“!



Кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров и началникът на РУ
„Полиция“ - гр. Вършец гл. ин-
спектор Димитър Мишонов награ-
диха нашата млада съгражданка
Таня-Мари Димитрова.

Наградата се връчва за проявена
благородна постъпка, която е дос-
тоен пример за обществено пове-
дение и доблест и ще напомни на
хората да изпълняват своя граж-
дански дълг.

В края на месец май т.г. 14-го-
дишната Таня-Мари Емилова Ди-
митрова намира в градския парк на
Вършец мобилен телефон – смар-

тфон SAMSUNG J7 и го предава на
служители на РУ – Вършец, патру-
лиращи в района, за да бъде върнат
на собственика.

Полицаите реагират своевре-
менно, установен е собственика и
телефона му е предаден с разписка.

Действието на това младо момиче
е пример за добро възпитание и
висок морал и дава пример на окол-
ните. Намереният смартфон е
скъпа вещ, но въпреки това Таня-
Мари не е взела телефона, а е на-
правила това, което е редно в този
случай – да уведоми полицейските
служители и да предаде намере-
ната вещ.

Началникът на РУ „Полиция“ –
гр. Вършец Димитър Мишонов
връчи на г-ца Димитрова благодар-
ствено писмо и плакет от името на
директора на Областна дирекция
на МВР Монтана ст. комисар
Ивайло Антонов, а кметът на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров
подари на Таня-Мари Димитрова
спортен брич за езда, като подаръ-
кът съвсем не е случаен. Само
преди броени дни, осмокласнич-
ката от СУ „Иван Вазов“, състеза-
телка от Клуб по конен спорт
„Вършец 2014“ завоюва две втори
и едно пето място с кобила Велвет
Принцес в Бронзовия тур от състе-

занията за Купата на нациите от
Световната купа по конен спорт,
проведени в Божурище, в които
взеха участие представители от 10
държави.

Градоначалникът благодари на
родителите на детето за доброто
семейно възпитание и високите
морални ценности, които Таня-
Мари притежава и изрази гор-
достта и задоволството си, от това,
че тя представя достойно Вършец
и популяризира името на града във
всички световни и национални
конни състезания, в които участва.
Инж. Лазаров пожела на младата
състезателка здраве, успехи и ви-
соки постижения в областта на
конния спорт.

Евелина ГЕОРГИЕВА

УЧЕНИЧКА ОТ ВЪРШЕЦ - ПРИМЕР ЗА
БЛАГОРОДСТВО И ДОСТОЙНО ПОВЕДЕНИЕ
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През 2018 г. се навършиха 170 го-
дини от рождението на великия
български поет и революционер
Христо Ботев и 140 години от ос-
вобождението на България от тур-
ско робство. На тези две
годишнини ние, членовете на Пен-
сионерски клуб "Козница" Вършец
посветихме свои мероприятия.

В чест на 24 май - Ден на българ-
ската просвета и култура и на сла-
вянската писменост и 2-ри юни -
Деня на Христо Ботев и на загина-
лите за свободата и независимостта
на България, проведохме рецитал
по стихове на Ботев. Тържеството
откри група "Детелина" с химна на
славянските просветители "Върви
народе възродени".

С думите "Вече 142 години Боте-
вата чета върви като безсмъртна ко-
лона" председателката на клуба
Цеца Антонова ни припомни био-
графията на Христо Ботев. Зазву-
чаха стиховете на безсмъртния
поет в изпълнение на нашите чле-
нове.

Кета Петрова в съпровод от група
"Детелина" изпълни "Хаджи Ди-

митър". Като сливане на граждан-
ската с интимната лирика - Цеца
Антонова обяви и изпълни стихо-
творението "До моето първо либе".

За много от стиховете на Ботев са
създадени мелодии - Венка Мето-
диева изпя стихотворението "При-
станала" - "Кавал свири на поляна".
"На прощаване" изпълни Мария
Димитрова". А Гергана Ерменкова
и Мария Димитрова изпяха "Моята
молитва".

Последва най-силното стихотво-
рение на Ботев "Борба", изпълнено

от Василка Дамянова. На великия
поет и революционер Иван Вазов е
посветил стихотворението си "Той
не умира", което изпълни Заха-
ринка Николова. Тържеството за-
върши с марша "Тих бял Дунав се
вълнува", изпълнен от група "Дете-
лина".

През месец юни посетихме пано-
рамата "Плевенска епопея", изгра-
дена в чест на 100-годишнината от
освобождението на Плевен през
Руско-турската освободителна
война и открита на 10.12.1977 г.

Това е единствения по рода си па-
метник на Балканския полуостров,
изграден на мястото на самото
бойно поле в Скобелевияя парк.
Архитектурното тяло на панора-
мата представляват 4 хоризоон-
тални пръстена, които са носени

от 4 щика, олицетворяващи си-
лата на оръжието, донесло свобо-
дата. Най-впечатляваща е
панорамната зала, в която дългото
115 метра панорамно платно пре-
създава атмосферата на водените
битки за преодоляване обсадата на
Плевен. В основата на платното с
автентични предмети и оръжия е
показана атмосферата в окопите.
Гледката е смайваща - виждаш во-
дените битки на километри раз-
стояние от мястото, на което си.
Изключителен паметник, посветен
на преломния момент в хода на
Руско-турската освободителна
война - освобождението на Плевен.
В центъра на града поставихме
цветя пред паметника на Емил Ди-
митров, певеца наш съвременник.
Разходихме се и в парка "Кайлъка".

Впечатляваща бе и срещата ни с

нашите приятели от ПК "Здравец"
с. Чупрене. Общински център с 8
населени места от област Видин,
намиращо се до самата граница с
Република Сърбия, селото е из-
вестно с Турлашкия фолклорен
събор "Када кум прасе и ти вречу".
Събрахме се представители на пен-
сионерските клубове от Монтана,
Белоградчик, Смоляновци, Бели
Лом, Вършец, Чупрене. Посетихме
черквата "Св. Николай Чудотво-
рец" и мястото, където се провежда
фестивала. Наред с поздравленията
и веселието през време на обяда
взехме решение да организираме
Съюз на пенсионерите от Северо-
запада, който да поставя и защи-
тава нашите интереси. Началото на
този съюз се постави на 17 юни в
Монтана, когато присъстваха пред-
ставители от клубове от областите
Видин, Монтана, Враца, Плевен и
Ловеч.

Със своята дейност нашия клуб
държи членовете си бодри и в
добро настроение, в очакване на
нови срещи и събития.

Василка ДАМЯНОВА

Това е жената, родена в Сердар-
ски чифлик, днес с. Стояново –
Дафинка Илиева. Това нейно
увлечение по бродерията и плети-
вото започва още в младежките
години и продължава и днес в тре-
тата възраст. До този момент е
ушила над 150 гоблена, а за пле-
тените покривки в дома й са без-
брой, без да се считат подарените
- те са навсякъде и напомнят за
тази й страст.

Домът на Дафинка може с право
да се нарече „къща-музей на гоб-
лените и плетивото“, украсена от

входа до тавана. Гоблените са из-
бродирани с конци „Мулине“ и
DMC и са групирани по катего-
рии: природа, бит, човешки об-
рази, сред които преобладаващи
са женските и от Зодиака. Най-го-
лемите гоблени са с размери 80/50
см: Мостар, Планинско езеро,
Ефигения (вечно чакащата) и още
много красиви, заслужаващи да се
видят.

Като се спре пред някой гоблен,
Дафинка с часове може да говори
от колко вида и цветове конци е
ушит и за колко време.

Като член на пенсионерски клуб
„Чинарите“, Дафинка покани ръ-
ководството на клуба и неговите
членове да посетят дома й във
Вършец и да се насладят на ней-
ното творчество.

На жената – естет и творец Да-
финка Илиева, надарена от Бога
със златна ръка и игла, пожела-
ваме здраве, бодър дух, страстта й
към гоблените и плетивото да
продължава и занапред и да вижда
само красивото в живота!

Райна СИМОВА
Член на ПК „Чинарите“

ЖИВОТ, ОТДАДЕН НА ГОБЛЕНА И ПЛЕТИВОТО

Във «вечерта на класиката» по
време на тържествата, посветени
на курорта, минералната вода и
Балкана, Симфониета Враца гос-
тува в гр. Вършец с концерта "Пъ-
тешествие из
Средиземноморието“ на естрадата
пред НЧ „Христо Ботев - 1900”.

Любителите и ценителите на ху-

бавата музика имаха възмож-
ността да чуят вълнуващи изпъл-
нения с любимо лятно настроение
и популярни италиански, френски,
гръцки и испански песни.

Концертът бе със специалното
участие на Валентина Корчакова
и Марио Николов, диригент:
Христо Павлов.

Тенорът Марио Николов и соп-
раното Валентина Корчакова са
сред най-популярните имена в
съвременното музикално-сце-
нично изкуство у нас. Носители са
на редица отличия и гастролират
често, както в оперните театри в
страната, така и в много форуми
на оперетното изкуство в чуж-
бина.

Българските звезди са любими и

почитани от публиката на Нацио-
налния музикален театър, където
изграждат творческите си ка-
риери. Двамата се превъплъщават
в ролите на централните лирични
герои в най-обичаните от публи-
ката оперети от Имре Калман -
„Царицата на чардаша", „Графиня
Марица", „Баядерка", Франц
Лехар - „Веселата вдовица",
Йохан Щраус - „Прилепът", „Ви-
енска кръв", „Една нощ във Вене-
ция“, „Цигански барон“ и много
други.

В последните години реализират
и редица популярни проекти с ита-
лиански и испански песни, френ-
ски шансони и прочути хитове с
музиката на XX век.

Евелина ГЕОРГИЕВА

МУЗИКАЛНО «ПЪТЕШЕСТВИЕ ИЗ
СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО» СЪС СИМФОНИЕТА ВРАЦА

За седма поредна година ръко-
водството на СНЦ „Тодорини
кукли ” с. Спанчевци организира
детски пленер по изобразително
изкуство под надслов „Усмихнато
лято” .

Тази година участниците бяха
64. В селото има общо 16 деца в
предучилищна и училищна въз-
раст , през лятото обаче броят им в
пъти се увеличава. Всички деца
заедно рисуват и се забавляват, за-
познават се със свои роднини от
всички краища на страната и чуж-
бина, радват се на празничната ук-
раса и на подаръците, любезно
предоставени от добронамерени
бизнесмени от региона.

Тази година отново се отзоваха
кметът на община Вършец, кметът
на с. Спанчевци, Надя и Христо

Тачеви – Вършец, Ангел Георгиев
– Вършец, Поля Иванова – Спан-
чевци, Емил и Диана Дойнови –
Враца, собствениците на ТК „То-
дорини кукли” - Спанчевци, СП
”Художник” - Спанчевци. Специ-
ално внимание на децата отдели
отец Антим – игумен на Клисур-
ския манастир, който освен че ги
благослови, им беше подготвил
също и подаръци. От него всеки
участник в пленера получи осве-
тена икона и детска Библия.

Събитието уважиха също инж.
Даниела Тодорова - секретар на
община Вършец и Олга Яничкова
– зам.-председател на Общински
съвет – Вършец.

Благодарим ви, че усмихнахте
децата на Спанчевци!

Наташа СТАНИМИРОВА

ДЕТСКИ ПЛЕНЕР
«УСМИХНАТО ЛЯТО»

ПОСВЕТИХМЕ НА БЕЛЕЖИТИ ГОДИШНИНИ
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 43
Днес, 10.05.2018 г. (четвъртък) от 14:30 ч.,

на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и
чл.56, ал.1 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация за мандата
2015-2019 г. се проведе заседание на Об-
щински съвет - Вършец, в заседателната
зала на Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 12 положили
клетва общински съветници.

Отсъства: г-н Вътко Маринов

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, засе-
данието е законно и може да взема реше-
ния.

На заседанието присъстваха още:
инж.Иван Лазаров – кмет на община Вър-
шец, П.Стефанов - зам.- кмет на община
Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – секретар
на община Вършец, К. Тачева-директор ди-
рекция „ОА“, А. Тошев-директор дирекция
„СА“, Т. Петрова – консултант по европей-
ски проекти, П. Стоянов – гл. архитект в
община Вършец, А. Петров – кмет на с. Д.
Озирово, В. Трендафилов – кмет на с. Чер-
каски, Е. Димитров – кмет на с. Спанчевци,
и граждани.

Заседанието беше открито и ръководено
от инж. Анатоли Димитров – председател
на общински съвет - Вършец.

Председателят на общински съвет Вър-
шец инж. Анатоли Димитров, на основание
чл. 57, ал. 1, ал.2 т.2 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с общинската админист-
рация за мандата 2015-2019 г. предложи,
следните допълнения и изменения в днев-
ния ред:

1. Включване на докладна записка Вх. №
153/09.05.2018 г. и допълнение с вх. №
156/10.05.2018 г. като точка 11-та от днев-
ния ред на заседанието.

2. Включване на докладна записка Вх. №
145/03.05.2018 г. като точка 12-та от днев-
ния ред на заседанието.

3. Включване на допълнение с вх. №
157/10.05.2018 г. към докладна записка с
вх. № 140/30.04.2018 г.

Общият брой точки в дневния ред стават
13.

Гласували: “за”- 10; “против” – 2; “въз-
държали се” – няма.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по

Докладна записка вх. № 113/28.03.2018 г.
относно приемане на Годишен доклад за
наблюдение на изпълнението за 2017 г. на
общински план за развитие на община
Вършец 2014 – 2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет
на община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 140/30.04.2018 г. и
допълнение с вх. № 157/ 10.05.2018г. от-
носно одобрен проект N ROBG-471 “Нови
дестинации в трансграничния туризъм“ по
Покана за представяне на предложения 3,
Програма Интеррег V-A Румъния-България
2014-2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет
на община Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 144/02.05.2018 г.
относно вземане на решение за предоста-
вяне за поддържане и стопанисване на
сграда с идентификатор 12961.40.913.4 по
КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., на об-
щинско предприятие „Общински дейности
и туризъм – Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет
на община Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 143/02.05.2018 г.
относно Заявление вх. № 9400-
30/08.01.2018 г., от Елза Викторова Пет-
рова с адрес: гр. София, кв. “Илиянци“, ул.
“Грозден“ № 40, с искане за вземане на ре-
шение от Общински съвет – Вършец за до-
пускане изработването на ЧИ на ПУП, за
обособяване на самостоятелен поземлен
имот към сградата на казана за изваряване
на ракия в с. Горна Бела речка.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет
на община Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 142/02.05.2018 г.
относно вземане на решение от Общински
съвет – Вършец за провеждане на публи-
чен търг с явно наддаване по реда на ЗОС,
НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец,
за продажба на 1 бр. употребявано моторно
превозно средство, собственост на община
Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет
на община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 135/27.04.2018 г.
относно промяна на наименованието на
Център за настаняване от семеен тип за
възрастни хора с физически увреждания в
Център за настаняване от семеен тип за
пълнолетни лица с физически увреждания

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет
на община Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 148/04.05.2018 г.
относно отпускане на награди за учени-
ците зрелостници, показали отличен успех
за целия курс на обучение, и помощ за деца
сираци и деца от многодетни семейства.

Докладва: Адрияна Николова - предсе-
дател на ПК по ОКМДС

8. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 139/30.04.2018 г.
относно предложение за отмяна на разпо-
редбата на чл.72, ал. 4 от Наредба за уп-
ражняване правата върху общинската част
от капитала на търговските дружества с об-
щинско участие, за участието на общината
в граждански дружества и в сдружения с
нестопанска цел.

Докладва: инж. Анатоли Димитров –
председател на Общински съвет – Вър-
шец

9. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 126/18.04.2018 г.
относно промяна на наименование на пос-
тоянно действаща комисия към Общински
съвет – Вършец.

Докладва: инж. Анатоли Димитров –
председател на Общински съвет – Вър-
шец

10. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 128 /20.04.2018 г.
относно утвърждаване на образци на дек-
ларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т.3 от Закона
за противодействие на корупцията и отне-
мане на незаконно придобитото имущество
във връзка с § 1, т. 7 и § 2, ал.1, т.3 и т.5 от
Допълнителните разпоредби на закона и
чл. 34, ал.5 от ЗМСМА.

Докладва: Адрияна Николова - предсе-
дател на ПК по ОКМДС

11. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 153 /09.05.2018 г. и
допълнение с вх. № 156/ 10.05.2018 г.от-
носно предложение за вземане на решение
от Общински съвет – Вършец по реда на

чл. 124а от ЗУТ за даване на съгласие, за
допускане изработването на подробен уст-
ройствен план – план за застрояване за да-
ване на градоустройствен статут на
Балнеоложкия парк на гр. Вършец, пред-
ставляващ поземлен имот с идентификатор
12961.40.913 по КК и КР на гр. Вършец от
2008 г., с досегашен начин на трайно пол-
зване „извънселищен градски парк“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет
на община Вършец

12. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 145 /03.05.2018 г.
относно определяне на представител на
Община Вършец в свиканото за 05.06.2018
г. редовно общо събрание на акционерите
на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев “ АД - Мон-
тана, гласуване на изрични пълномощия на
същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: инж. Анатоли Димитров –
председател на Общински съвет – Вър-
шец

13. Изказвания, питания, становища и
предложения на гражданите.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с общинската админист-
рация за мандата 2015 – 2019 г., дневния
ред бе приет единодушно.

Гласували: “за”- 10; “против” – 2; “въз-
държали се” – няма.

Общински съвет – Вършец прие следните
решения:

РЕШЕНИЕ № 562
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА, чл. 24,
т. 4 от ЗРР, във връзка с чл. 91, ал.1, 3 и 4 от
Правилника за прилагане на Закона за ре-
гионалното развитие (ППЗРР) реши:

1. Одобрява представения Годишен док-
лад за наблюдение на изпълнението за 2017
г. на общински план за развитие на община
Вършец 2014 – 2020 г.(съгласно приложе-
нието).

2. Възлага на кмета на общината да из-
върши необходимите процедури съгласно
чл. 91, ал. 5 и ал. 7 от ППЗРР.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова,
И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Ко-
цина, Г. Иванов и С. Сълков; “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 563
Общински съвет Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, изменя точка
трета от свое Решение № 430 от Протокол
30/29.06.2017 г. в точка 3, като вместо
текста „Общински съвет – Вършец дава
съгласие Община Вършец, като партньор
по проекта да осигури собственото си
участие в размер на 2 % от стойността на
бюджета от собствени средства“, приема
нов текст, както следва:

„Общински съвет – Вършец дава съгла-
сие Община Вършец като партньор по про-
екта да осигури собственото си участие в
размер на минимум 2 % от стойността на
бюджета от собствени средства“.

Гласували поименно: “за” – 9 – инж. А.
Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, И.
Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов; “про-
тив” – 2 - А. Коцина, С. Сълков; “въздър-
жали се” – 1 - Г. Иванов;

РЕШЕНИЕ № 564
1. Общински съвет Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, одобрява раз-
ходите от бюджета на операцията, необхо-

дими на Община Вършец за собствен при-
нос в проект N ROBG-471 “Нови дестина-
ции в трансграничния туризъм” (“New
destinations in cross-border tourism”), избран
по програма „Interreg V-A Румъния-Бълга-
рия 2014-2020 г.“, което е минимум 2% от
одобрения бюджет на проекта.

2. Общински съвет – Вършец дава съгла-
сие Община Вършец да осигури временна
наличност на средства за изпълнение на
проекта, докато те не бъдат възстановени
от Програмата.

3. Общински съвет – Вършец одобрява
следните позиции от община Вършец, част
от екипа за изпълнение на проекта:

• Ръководител проект;
• Финансов отговорник;
• Технически отговорник;
• Служител по комуникацията.

Гласували поименно: “за” – 9 – инж. А.
Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, И.
Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов; “про-
тив” – 2 - А. Коцина, С. Сълков; “въздър-
жали се” – 1 - Г. Иванов;

РЕШЕНИЕ № 565
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от
Закона за общинската собственост и чл. 25,
т. 3 от „Наредба за създаване и функцио-
ниране на общински предприятия на тери-
торията на Община Вършец“, предоставя
за стопанисване и поддържане на общин-
ско предприятие „Общински дейности и
туризъм – Вършец“, следния недвижим
имот:

Сграда с идентификатор 12961.40.913.4
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет
и едно точка четиридесет точка деветсто-
тин и тринадесет точка четири/ по кадаст-
ралната карта и кадастралните регистри на
гр. Вършец, одобрени със Заповед РД-18-
74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор
на АГКК, адрес на сградата: град Вършец,
м. “Парк“. Сградата е разположена в по-
землен имот с идентификатор 12961.40.913
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет
и едно точка четиридесет точка деветсто-
тин и тринадесет/; застроена площ - 291
кв.м. /двеста деветдесет и един кв.м./; брой
етажи – 1 /един/; предназначение: спортна
сграда, база; номер по предходен план:
няма. Акт за частна общинска собственост
№ 720/02.05.2018 г.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова,
И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Ко-
цина, Г. Иванов и С. Сълков; “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 566
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.
1 от Закона за устройство на територията
/ЗУТ/, допуска изработване на ЧИ на ПУП
– ПРЗ, отнасящо се за преотреждане на
УПИ I в кв.7 по плана на с. Горна Бела
речка, община Вършец, за обособяване на
самостоятелен поземлен имот с площ до
650 кв.м., към сградата на казана за изва-
ряване на ракия, като се даде ново отреж-
дане на полученото УПИ „за малкоетажно
жилищно застрояване“.

Съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ изработ-
ването на частичното изменение на под-
робния устройствен план и ПРЗ да се
извърши за сметка на заинтересованото
лице по чл. 131 от ЗУТ .

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова,
И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Ко-
цина, Г. Иванов и С. Сълков; “против” –
няма; “въздържали се” – няма;
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РЕШЕНИЕ № 567
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от За-
кона за общинската собственост /ЗОС/, във
връзка с чл. 28, ал. 1, т. 1 и чл. 33 от „Наред-
бата за реда на придобиване, управление и раз-
пореждане с общинска собственост
/НРПУРОС/ на община Вършец“ и чл. 4, ал. 1
и чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда
за провеждане на търгове и конкурси
/НУРПТК/ на община Вършец“, взема реше-
ние за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за продажба на 1 бр. употребявано
моторно превозно средство, собственост на об-
щина Вършец описано, както следва: Лек ав-
томобил марка „ВАЗ“ /Нива/, модел 21310
/високопроходим/ с ДК № М 42-89 АК /свиде-
телство за регистрация на МПС част I - №
000648501/. Начална тръжна пазарна цена –
2 100 лв. без ДДС.

2. Цена на тръжната документация - 20 лв.
3. Депозит за участие в търга- 30 % от пър-

воначалната тръжна цена на МПС-то.
4. Стъпка за наддаване - 5 % върху първона-

чалната тръжна продажна цена на МПС-то.
5. Задължава кмета на община Вършец да ор-

ганизира и проведе търга по реда на Глава
втора “Търгове” от „Наредбата за условията и
реда за провеждане на търгове и конкурси на
община Вършец“ и да сключи договор за про-
дажба на моторното превозно средство, след
заплащане на сумата за закупуване от спече-
лилия търга участник.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.
Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, И. Ан-
дров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов,
И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Ива-
нов и С. Сълков; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 568
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и § 40 от Пре-
ходните и заключителни разпоредби към Пос-
тановление № 288 от 04.11.2016 г., за
изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане,
променя наименованието на Център за наста-
няване от семеен тип за възрастни хора с фи-
зически увреждания, гр. Вършец, както следва:

Център за настаняване от семеен тип за
пълнолетни лица с физически увреждания.

2. Задължава кмета на община Вършец да из-
прати препис-извлечение от приетото решение
на Дирекция за социално подпомагане гр. Бер-
ковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.
Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, И. Ан-
дров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов,
И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Ива-
нов и С. Сълков; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 569
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА отпуска от
собствения си бюджет за 2018 г. § 10 – 98, су-
мата от 950,00 лв. /деветстотин и петдесет
лева/.

I. Награда за отличен успех:
1. Александра Йосифова Алексиева – су-

мата от 100,00 лева
2. Габриела Калинова Найденова – сумата

от 100,00 лева
3. Димана Гошова Евгениева - сумата от

100,00 лева
4. Димитър Антонов Тошев - сумата от

100,00 лева
5. Ивелина Асенова Петрова - сумата от

50,00 лева
6. Петър Антонов Антонов - сумата от

50,00 лева
7. Цвети Велизаров Замфиров - сумата от

50,00 лева
8. Ива Христова Тачева - сумата от 50,00

лева
9. Нелина Цветанова Минкова - сумата от

50,00 лева
10. Димитър Вергилов Стефанов - сумата

от 50,00 лева

11. Ивета Матеева Иванова - сумата от
50,00 лева

II. Помощ:
1. Миглена Георгиева Иванова - сумата от

100,00 лева
2. Симеон Ивов Симов - сумата от 100,00

лева

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.
Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, И. Ан-
дров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов,
И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Ива-
нов и С. Сълков; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 570
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/:

1. Отменя разпоредбата на чл. 72, ал. 4 от На-
редба за упражняване правата върху общин-
ската част от капитала на търговските
дружества с общинско участие, за участието на
общината в граждански дружества и в сдруже-
ния с нестопанска цел.

2. Задължава председателя на Общински
съвет – Вършец да отрази отмяната на разпо-
редбата на чл.72, ал. 4 от Наредба за упражня-
ване правата върху общинската част от
капитала на търговските дружества с общин-
ско участие, за участието на общината в граж-
дански дружества и в сдружения с нестопанска
цел, като актуализираната наредба бъде качена
на сайта на община Вършец, в 7-дневен срок
от влизане в законна сила на настоящото ре-
шение.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А.
Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, И. Ан-
дров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов,
И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Ива-
нов и С. Сълков; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 571
1. Общински съвет – Вършец, на основание

чл.21, ал.1, т.23 и чл.48, ал.1 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администра-
ция /ЗМСМА/ приема промяната на
наименованието на постоянно действащата ко-
мисия по „Предотвратяване и установяване
конфликт на интереси“ да се промени на „Про-
тиводействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество“.

2. Комисията по „Противодействие на коруп-
цията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество“ става правоприемник на приетата
с Решение № 35 от Протокол № 02 от
04.12.2015 г.. на Общински съвет – Вършец ко-
мисия по „Предотвратяване и установяване
конфликт на интереси“, като членският й със-
тав, както и нейният председател, остават не-
променени.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.
Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, И. Ан-
дров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов,
И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Ива-
нов и С. Сълков; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 572
Общински съвет –Вършец, на основание

чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.35,
ал.1, т.1 и т.3, чл.6, ал.1, т.32 и т.46, § 1, т. 10 и
§ 2, ал.1, т.2, т.3 и т.5 от Допълнителните раз-
поредби ЗПКОНПИ във връзка с § 1, т. 1 от ДР
на КТ, утвърждава образци на декларации за
несъвместимост и декларации по чл.35, ал.1,
т.3 от ЗПКОНПИ за промяна в декларираните
обстоятелства в декларацията по чл.35, ал.1, т.1
от ЗПКОНПИ, съгласно приложените 7 об-
разци на декларации.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.
Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, И. Ан-
дров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов,
И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Ива-
нов и С. Сълков; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 573
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, дава съгласие в ка-
чеството си на собственик, съгласно чл. 131 от
ЗУТ да бъдат предприети действия по реда на

чл. 81 от Закона за горите, за промяна в трай-
ното предназначение на територията на позем-
лен имот с идентификатор 12961.40.913 по КК
и КР на гр. Вършец, като от земеделска земя
този имот стане с предназначение – горска те-
ритория.

Възлага на кмета на община Вършец да пред-
приеме всички правни и фактически действия
за изпълнение на настоящото решение.

Гласували поименно: “за” – 8 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, И. Ан-
дров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов,
И. Цветанов; “против” – няма; “въздържали
се” – 4 - Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С.
Сълков;

РЕШЕНИЕ № 574
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, дава съгласие в ка-
чеството си на собственик, съгласно чл. 131 от
ЗУТ да бъде даден траен градоустройствен ста-
тут „Градски парк“ на поземлен имот с иден-
тификатор 12961.40.913 по КК и КР на гр.
Вършец и същия да се включи в регулацията
на гр. Вършец.

Гласували поименно: “за” – 8 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, И. Ан-
дров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов,
И. Цветанов; “против” – няма; “въздържали
се” – 4 - Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С.
Сълков;

РЕШЕНИЕ № 575
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от За-
кона за устройство на територията /ЗУТ/, дава
съгласие за допускане изработването на под-
робен устройствен план – план за застрояване
за поземлен имот с идентификатор
12961.40.913 по КК и КР на гр. Вършец от
2008 г., /Акт за публична общинска собстве-
ност № 309/07.12.2011 г./, с отреждане „за
градски парк и озеленяване“ с устройствена
зона „Оз“ със съответните ограничения за заст-
рояване, съгласно чл. 32 от Наредба № 7 за
правилата и нормативите за устройство на от-
делните видове територии и устройствени
зони.

Съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ изработва-
нето на подробния устройствен план и план за
застрояване да се извърши за сметка на заин-
тересованото лице по чл. 131 от ЗУТ – община
Вършец.

Гласували поименно: “за” – 8 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, И. Ан-
дров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов,
И. Цветанов; “против” – няма; “въздържали
се” – 4- Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С.
Сълков;

РЕШЕНИЕ № 576
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация, чл. 6, ал. 1, т.
9 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет Вършец, неговите комисии
и взаимодействието му с общинска админист-
рация за мандата 2015-2019г. и чл. 12, ал. 1 и
чл. 33 от Наредба за упражняване правата
върху общинската част от капитала на тър-

говските дружества с общинско участие, за
участието на Общината в граждански дру-
жества и сдружения с нестопанска цел реши:

Гласува изрични пълномощия на г-н Ивайло
Величков Цветанов - общински съветник в Об-
щински съвет – Вършец, които да участва като
представител на общината в редовното общо
събрание на акционерите в органите на управ-
ление на дружество с Общинско участие
МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев “ АД гр. Монтана
на 05.06.2018 г,,. като:

По т.1 от дневния ред – да гласува „ЗА“ при-
емане на доклада на Съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2017 г.

По т.2 от дневния ред – да гласува „ЗА“ одоб-
ряване на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2017 г., заверен от регистрирания
одитор.

По т.3 от дневния ред – да гласува „ЗА“ взе-
мане на решение за разпределяне на печалбата
на дружеството за 2017 г.

По т.4 от дневния ред – да гласува „ЗА“ ос-
вобождаване от отговорност членовете на Съ-
вета на директорите за дейността им през 2017
г.

По т.5 от дневния ред – да гласува „ЗА“ из-
биране и назначаване на предложения регис-
триран одитор за 2018 г.

По т.6 от дневния ред – да гласува „ЗА“ при-
емане на предложената промяна в състава на
съвета на директорите.

По т.7 от дневния ред – да гласува „ЗА“
определения тригодишен мандат на новоиз-
брания съвет на директорите.

По т.8 от дневния ред – да гласува „ЗА“
определеното възнаграждение на членовете на
Съвета на директорите, на които няма да бъде
възложено управлението, да бъде в размер на
две средни месечни работни заплати в лечеб-
ното заведение, но не повече от петкратния
размер на минималната месечна работна за-
плата, установена за страната за съответния
месец, в съответствие с Наредба №9 от 2000 г.
за условията и реда за провеждане на конкурси
за възлагане на управлението на лечебни заве-
дения по Закона за лечебните заведения, като
членовете на Съвета на директорите, на които
не е възложено управлението, могат да полу-
чават въпросното възнаграждение, в случаите,
в които това не противоречи на императивните
разпоредби на нормативен акт.

По т.9 от дневния ред – да гласува „ЗА“ при-
емане на предложената промяна в капитала на
дружеството.

По т.10 от дневния ред – да гласува „ЗА“ при-
емане на предложената промяна в Устава на
дружеството.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.
Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, И. Ан-
дров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов,
И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Ива-
нов и С. Сълков; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма;

Поради изчерпване на дневния ред, пред-
седателят на общински съвет – Вършец
закри заседанието в 16:15 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец

Със заповед №ОХ- 569/06.07.2018 г. на
Министъра на отбраната на Република Бъл-
гария е обявен конкурс за 50 (петдесет) вой-
нишки длъжности за приемане на военна
служба на лица, завършили граждански
средни или висши училища в страната и в
чужбина на 09.10.2018г. и 10.10.2018 г. в
Националната гвардейска част – гр.София,
както следва:

- за Гвардеец – 44 (четиридесет и четири)
длъжности;

- за Номер от разчет – 1 (една) длъжност;
- за Шофьор кат. „D” - 3 (три) длъж-

ности;
- за Шофьор кат. „C + E” - 1 (една) длъж-

ност.
- за Шофьор кат. „C + E” - 1 (една) длъж-

ност.
Срок за подаване на документите до

14.09.2018г.
Информация за изискванията към канди-

датите, наборът от документи, условията и
реда за кандидатстване можете да получите
на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

гр. Вършец, бул."България" № 10, ет. 2
(всеки вторник от 08.30 до 16.30 часа)

ц. сл. Николай Филипов,
тел. (09527) 21-90 и GSM 0889661054.

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

3540, гр.Вършец, бул."България" №10, тел.095 272 190

ОО ББ ЯЯ ВВ АА



В три от вėчерите на Празника
на курорта, минералната вода и
Балкана, Община Вършец орга-
низира тематични музикални ве-
чери: вечер на сръбската и на
гръцката музика, и вечер на бъл-
гарската поп музика.

Концерти на откритата естрада
пред НЧ „Христо Ботев- 1900 г.“

пред многобройна публика изне-
соха младият гръцкия изпълнител
Диогенис, българската поп пе-
вица Симона Загорова и популяр-
ната сръбска изпълнителка
Йована Типшин.

Всички концерти, изложби, ки-
нопрожекции и спортни състеза-

ния по време на Празника бяха
безплатни за жители и гости на
курортния град.       „Целта ни е да
разнообразим живота на хората
във Вършец и да привлечем по-
вече гости на курорта в разгара на
летния сезон“, обявиха организа-
торите от Общината във Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПОДАРЪК ЗА ПОЧИТАТЕЛИТЕ
НА ПОП МУЗИКАТА

За трета поредна година група
"Хоризонт" тръгна на национална
обиколка в подкрепа на кампа-
нията „Изпей „Обичам те” на бъл-
гарски”. Тя е насочена към
звученето на повече българска му-
зика в радио ефира.

Начинанието няма аналог в Бъл-
гария. Голяма част от публиката,
присъствала на концертите, опред-
еля мисията на музикантите и из-
пълнителите като апостолска,
комитска и просветителска.

В края на 2016 г. група „Хори-
зонт“ от София стартира мащабна
национална кампания за подкрепа
на българския език в българската
музика. Събитието предизвиква
неочаквано силен интерес сред об-
ществеността и сред медиите във
всички градове, в които групата
гостува.

Тази година Вършец стана част
от тази най-мащабна кампания в
България в подкрепа на българ-
ската музика. Концертът на „Хо-

ризонт“ - „Изпей „Обичам те“ на
български“ се проведе под патро-
нажа на кмета на община Вършец
инж. Иван Лазаров, на 01.08.2018
г. на естрадата пред НЧ „Христо
Ботев 1900“ и стана част от „Праз-
ника на курорта, минералната вода
и Балкана - Вършец 2018“.

«Щастливи сме, че сме във
вашия прекрасен град. Въздухът
тук е уникален, изпълнихме си
дробовете с него, така че сега ще
пеем с всички сили» - каза в нача-
лото на концерта вокалистът и ки-

таристът на групата Валери Слав-
чев.

Освен свои авторски песни, рок-
музикантите изпълниха на живо и
едни от най-обичаните златни бъл-
гарски хитове на групите-легенди
«Сигнал», «Щурците», «Тангра»,
«ФСБ» и др., с които са израснали
няколко поколения българи.

Специално участие взеха мла-
дите изпълнителки от Вършец
Галя Георгиева, Елица Горанова и
Марина Горанова, пеещи на бъл-
гарски език. Събитието се пре-

върна в своеобразен Празник на
българската музика.

Преди концерта, в Художестве-
ната галерия на гр. Вършец се про-
веде пресконференция с
регионални и централни медии,
както и индивидуални интервюта
с музикантите от група „Хори-
зонт“ и техните приятели.

„Пейте на български!», призо-
ваха момчетата от група „Хори-
зонт“.

Евелина ГЕОРГИЕВА

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ИЗПЕЙ
„ОБИЧАМ ТЕ” НА БЪЛГАРСКИ” ВЪВ ВЪРШЕЦ
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Многолик и красив, ухаещ на
борове и на здраве, надарен с
уникална природа и архитектура,
романтичен и сякаш застинал във
времето – през погледа на всеки
творец нашият град се разкрива
всеки път по различен начин. Тук
се усеща уханието на боровете в
парка, топлата ласка на чудотвор-
ната минерална вода, Балканът ни
обгръща с любов, чува се ромона-
ътна планинските потоци, чуру-
ликането на пойните птици. 

Всичко това е просто… Вършец!
В продължение на една седмица,

от 25 до 30 юли, багрите и пъст-
ротата на нашия град бяха извор
на творческо вдъхновение за 12
съвременни художници.

Изложба с 35 творби (пейзажи,
натюрморти, силуети) от ежегод-
ния пленер по живопис бе открита
на 31 юли в Градската художест-
вена галерия на Вършец.

Тази година пленерът е под над-

слов “Просто Вършец”. В тради-
ционната проява взеха участие ху-
дожници от различни градове на
страната. Радостното е, че пове-
чето творци живеят във Вършец
или корените им са свързани с
нашия град - Румен Статков, Гео-
рги Антонов, братята Георги и
Кръстьо Паунови, Гошо Алексан-
дров, Любен Станимиров, Диана
Георгиева и др.

Всеки от авторите дари на Об-
щина Вършец по една картина, за-
печатала погледа му към
красотата на Вършец, с което ще
се обогати фонда на местната ху-
дожествена галерия.

Кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров връчи на художни-
ците грамоти за участие в пле-
нера.

Събитието е част от програмата
на Празника на курорта, минерал-
ната вода и Балкана.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЪРШЕЦ ВДЪХНОВЯВА  ХУДОЖНИЦИ

На 10 август в Художествената
галерия на град Вършец писате-
лят Нидал Алгафари  представи 4
свои книги - "Боже, защо Господ
лъже?", "Аллах, милост нямаш
ли?", "Любиш ли ти Бог си!" и по-
следната - "Орисани да изби-
раме".

Книгите са художествени ро-
мани. Разказват основно за бъл-
гарските обичаи и традиции. Чрез
живота на героите научаваме за
калушарството, нестинарството,
Еньовден, Спасовден и още
много български празници и оби-
чаи.

Героите в романите на Нидал
Алгафари оживяват пред нас бла-
годарение на писателския му та-
лант и умението да предава
чувство на битието им. Четейки
тези книги, онова отминало време
ни завладява с присъствието си и
с начина, по който е представено
- една разходка във времето, като
в приказка, която не искаме да
свърши. Усещаме красотата и раз-
нообразието на българските на-
родни обичаи, коитов основата си
са езически. В книгите присъст-
ват  попове,  монаси, дервиши,
богомили, даалии, казалбаши,
нестинари. Природните описания
и любовните истории в романите
са постигнати в типичния за ав-
тора стил, с много детайли и
много чувство. Има и мистика,
има и самодиви.

Писателят категорично се обя-
вява срещу насилието под каквато
и да е форма, заставайки на стра-
ната на толерантността.

В романите си той ни напомня и
за места и личности, които раз-
криват силата на българския дух
– Рилския, Бачковския, Преобра-
женския и Троянския манастири,

мостовете на Кольо Фичето.
Роденият от смесен брак на бъл-

гарка и сириец режисьор при-
знава, че е 150%  българин. За
написването на книгите го прово-
кирали уроците на дъщеря му.
„Когато започнахме да търсим
материали за историята и истори-
чески личности се убедих, че за
някои от тях информацията е
твърде малко”, разказа Алгафари.
Той е убеден, че има имена от
българската история, които заслу-
жават много повече от няколкото
реда в учебниците.

Чрез книгите си Алгафари се
опитва и да опише реалния образ
на чорбаджията, на богатия човек
от онова време. Чорбаджиите са
наричани изедници, но благода-
рение на тях са строени църкви,
манастири, училища.

Авторът ни пренася в един раз-
личен свят, едновременно близък
и далечен, познат и непознат.
Следваме героите и техните исто-
рии и се замисляме за тради-
циите, историята, любовта и
помним основното му послание  -
"Да се опитаме да бъдем по-
добри!"

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПИСАТЕЛЯТ И РЕЖИСЬОР
НИДАЛ АЛГАФАРИ  ПРЕДСТАВИ

СВОИ КНИГИ ВЪВ ВЪРШЕЦ
Чрез Вашия вестник искам да изкажа благодарност на пер-

сонала на бар "Релакс" и по-специално на Симона Пламенова
Славейкова - ученичка в СУ "Иван Вазов" в гр. Вършец.

Симона намери в заведението, в което работи през летните
месеци като сервитьорка загубено портмоне с пари, документи
и карти за банкомати на почиващия в града Димитър Йосифов
от гр. Габрово.

Същите бяха предадени по-късно на притежателя им в целия
размер.

Благодаря на младото момиче за честността и откровеността! 
Успешна реализация в живота, с пожелания всички млади

хора да последват примера на Симона!
С уважение:

Димитър ЙОСИФОВ
гр. Габрово

БЛ А ГОД А Р Н О С Т
Изказвам сърдечна благодарност на

кмета на община Вършец инж. Иван Ла-
заров и спонсорите за подкрепата, която
ми оказаха  за извършване на 131-вия ми
скок с парашут, посветен на моя 70-годи-
шен юбилей.

Скокът бе извършен  от борда на само-
лет Ан-2 , от височина 3500 метра,  на ле-
тището край с. Ерден, обл. Монтана.

На всички, които ми помогнаха финан-
сово и морално за реализиране на този
юбилеен скок, пожелавам да са живи и
здрави, и все така отзивчиви!

Хвала!
Захаринка НИКОЛОВА

БЛАГОДАРНОСТ

Симона ЗагороваСимона Загорова Йована ТипшинЙована Типшин

ДиогенисДиогенис

Група „Хоризонт“Група „Хоризонт“



Традиционният турнир по
футбол за купата на Община
Вършец събра  тази година 9
отбора  от Вършец, Враца,
Монтана и Мездра.

За пореден път турнирът
беше ръководен много компет-
ентно от главния съдия Йордан
Тодоров от областната съдий-
ска колегия в гр. Монтана.

Монтанският отбор „Вихър
Николово“ спечели първото
място и грабна купата на об-
щина Вършец, след като се на-
ложи във финала, игран на 4
август над мездренската фор-
мация "SEBN". Двубоят за-
върши с резултат 3:1.

В спора за третото място "Ту-
ристите" победиха "Фантас-
тико" с 5:0.        Индивидуални
награди спечелиха: Галин
Славчев за голмайстор, Мом-
чил Николов за най-полезен
играч, Петко Петков за най-
добър вратар и Станислав Ива-

нов за най-добър защитник.
Заелите първите три места

отбори получиха купи, медали,
грамоти и парични премии на
обща стойност 600 лева, връ-
чени им от кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров.

Евелина ГЕОРГИЕВА

По време на Празника на курорта
уникално и атрактивно екорали
премина през община Вършец, за
да насочи вниманието към съхра-
няването на енергия и изхвърля-
нето на възможно най-малко
вредни газове от автомобилите в
околната среда.

Събитието е част от национал-
ното „Екорали – България 2018“. За
Вършец това е първо домакинство
на подобен хепънинг.

Целта на ралито с електромобили
е да насърчава новите технологии,
използвани от автомобилната про-
мишленост за съхраняване, пес-
тене на енергия и изхвърляне на
възможно най-малко количество
замърсители на въздуха и въглеро-
ден диоксид (СО2) от автомоби-
лите. Надпреварата, която е 6-и
кръг от Световната Е-регулаторна
купа на FIA, привлече на старта си
рекордните 17 електромобила. Тя
стартира от столичния площад
„Александър Батенберг” под мо-
тото „Пътят на минералните из-
вори“, премина през Балкана, а
крайната спирка беше Вършец. 

В двудневния престой бяха орга-
низирани обиколки из населените
места на общината – Вършец,
Спанчевци, Долно Озирово, Стоя-
ново и до съседните Берковица, Бо-
ровци, Замфирово, Пърличево.

„Подсигурили сме станции за за-
реждане на електрическите пре-
возни средства. След като се
захранят и тръгнат, те ще останат
за кратко в центъра на града, за да
имат възможност жителите и гос-
тите да ги разгледат. Следва де-
монстрационна обиколка из града“,

обясни зам.-кметът на Вършец
Петър Стефанов. Той уточни, че
идеята не е модерните возила да се
състезават, а да демонстрират фун-
кционалните си качества и пред-
имства пред традиционните коли и
велосипеди. „По този начин даваме
възможност на хората отблизо да
„се срещнат“ с новите трендове в
придвижването и да оценят пре-
имуществата на екологичните
електроавтомобили и електровело-
сипеди“, посочи още Стефанов.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ
ЗА КУПАТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

В традиционния, ежегоден об-
щинския турнир по волейбол за ку-
пата на Община Вършец тази
година се включиха 3 отбора –
мъже от Вършец и Берковица.

Турнирът стартира на 1 август, а
финалните срещи се играха на 3 ав-
густ на волейболното игрище в Бо-
ровия парк. 

Организатор и главен съдия по
време на първенството бе Тодор
Тодоров от Монтана.

Финалната среща между "Тони
спорт" - Берковица и "Сборная" -
Вършец бе много оспорвана и за-
върши с резултат 3:2 гейма за от-

бора на „Тони спорт“.
На първо място се класира отбор

„Тони спорт“ от Берковица с капи-
тан Светослав Иванов, второ място
зае отбор „Ла Фурия“ от Вършец с
капитан Светлин Иванов , а третото
място получи отбор „Сборная” от
Вършец с капитан Емилян Петров.

Победителите, заели призовите
три  места в турнира, получиха ку-
пата на Община Вършец, медали,
грамоти и парични премии на обща
стойност 300 лева, връчени им от
секретаря на Община Вършец инж.
Даниела Тодорова.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВОЛЕЙБОЛЕН ТУРНИР ЗА
КУПАТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

За шеста поредна година
Община Вършец и Конна база
„Вършец“ организираха открит
турнир по прескачане на
препятствия за купата на Община
Вършец. Входът бе свободен, а
атрактивното събитие се проведе
на състезателен пясъчен плац
край Вършец на 29.07.2018 г.,
като част от програмата на
Празника на курорта,
минералната вода и Балкана
„Вършец 2018”.

В състезанието взеха участие 32
състезатели от 8 клуба от цяла
България. 

Любителите на конния спорт се
насладиха на невероятното
майсторство на жокеите и се
възхитиха от перфектната и
професионална организация на
турнира. Стюардите, съдиите, гл.
секретар и паркур-майсторът
бяха от Националната федерация
по конен спорт.

Състезанието беше разделено в
4 кръга.

Първото изпитание бе X паркур
с височина 80 см, второто
изпитание бе за 4-5 годишни

коне, деца и аматьори, третото –
отворен паркур за 5-6 годишни и
по-възрастни коне и последният
кръг – щафета.

Победителите в турнира
получиха купи, медали и парични
награди от кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров.

Раздадените паричните премии
в четирите кръга са на обща
стойност 1600 лева.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КОННИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО
ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ

АТРАКТИВНО ЕКОРАЛИ ПРЕМИНА
ПРЕЗ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Поети от цялата страна взеха
участие във всебългарския литера-
турен конкурс, организиран от Об-
щина Вършец на името на родения
в града автор на текста на песента
„Усмивката“.

Конкурсът е подкрепен от фон-
дация "Лъчезар Станчев за поезия"
– съорганизатор, Национален ли-
тературен музей, Алманах
„Огоста“, вестник "Труд", БНР
„Радио Видин“, Регионална биб-
лиотека „Гео Милев“ – Монтана и
вестник „Вършец“.

Много от авторите представиха
сонетите си в различни вариации,
имаше и опити за модернизиране
на формата.

В първото издание на този амби-
циозен литературен форум се
включиха рекорден брой участ-
ници – 159.

Творбите бяха оценени от пред-

седателя на журито Бойко Лам-
бовски – поет и преводач на поезия
и от Мартен Калеев – поет, писа-
тел и журналист, и проф. д.ф.н. Ру-
мяна Л. Станчева – литератор. Те
споделиха, че са чели сонетите без
да знаят авторите им и са избрали
тези, които са ги впечатлили, на-
пълно анонимно.

Крайният срок за изпращане на

творбите бе 11 юли, а обявяването
на имената на отличените автори и
произведения, и връчването на на-
градите се проведе на 2 август на
специална церемония - част от
програмата на Общината за Праз-
ника на курорта, минералната вода
и Балкана – „Вършец 2018“.

Сонетът е най-висша форма на
стихотворното майсторство. Връ-

щането към тази класическа форма
сред българските поети е един пре-
красен знак за облагородяване на
стихотворната култура, каза пред-
седателят на журито Бойко Лам-
бовски, а проф. Румяна Станчева –
водеща на церемонията поясни, че
сонетът е дълговечен, създаден е в
Италия преди 9 века, но все още
съществува и е обичан и днес.

"Първа награда" с грамота, па-
рична премия от 400 лева и ком-
плект книги спечели поетът Петър
Кацаров – преподавател в Плов-
дивския университет със сонета си
"Аз ли?".

"Отличие" с грамота и комплект
книги получиха: доц. Калин Ми-
хайлов - поет, литературовед в Со-
фийския университет за "Студен
сонет", Константин Лаков – поет
от София за сонета "Поети и жени"
и Христина Главанова – поетеса от

Севлиево за сонета "Есента е
жена".

Кметът на Вършец инж. Иван
Лазаров връчи награди на чети-
рима поети от различни краища на
България, спечелили призовите
места в конкурса. Броят на участ-
ниците е рекордно голям и това е
много неочаквано и радващо, като
се има предвид, че конкурсът се
провежда за първа година, каза Ла-
заров. Той благодари на поетите и
обеща конкурсът да има и след-
ващи издания.

По време на церемонията звуча
песента „Усмивката“, по текст на
Лъчезар Станчев и музика на
Митко Щерев.

След награждаването, в Худо-
жествената галерия на Вършец се
състоя среща –разговор на тема
„Усмивката в културата“.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ НАГРАДИ ПОЕТИ В КОНКУРСА
„НАГРАДА ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ ЗА ПОЕЗИЯ В СОНЕТ“


